Малий бізнес, підприємницька діяльність у 2016 році
В районі зареєстровано 1396 суб’єкта господарювання, в т.ч.:
- фізичних
– 959 осіб;
- юридичних – 437 осіб, в тому числі фермерських господарств
більше 90.
Торговельна і побутова мережа в районі і складає 247 та 50 об’єкта
відповідно, також
55 ларьків,
32 кафе, бари, 1 ресторан та 10
автозаправочних станцій.
Об’єкти інфраструктури підтримки малого бізнесу (надання послуг,
кредитів):
2- кредитні спілки
1- асоціація фермерів Голованівського району
4- філії банків
1- Центр адміністративних послуг
Частка середніх підприємств у загальній кількості підприємств – 4,6%.
Частка малих підприємств у загальній кількості підприємств – 95,4%.
Кількість середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного
населення – 3 одиниці.
Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного
населення – 52,0 од.
Частка найманих працівників середніх підприємств у загальній
кількості найманих працівників – 58,8%.
Частка найманих працівників малих підприємств у загальній кількості
найманих працівників – 41,2%.
Частка обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) середніх
підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг) –
63,9%.
Частка обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств
у загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг) – 36,1%.
Адміністратором центру адміністративних послуг за 5 місяців
поточного року зареєстровано 2459 заяв на надання адміністративної
послуги. З них надано дозволів 1547 , (інші це – відмови 221).

МАЛИЙ БІЗНЕС
Мале підприємництво є невід’ємною складовою ринкової господарської діяльності
та є надійною основою формування конкурентного середовища, сприяє повнішому
задоволенню потреб споживачів, розширює можливості працевлаштування громадян.
В районі налічується 1694 суб’єктів малого підприємництва, з них: 428 юридичних
осіб (включаючи філії, установи) та 1264 фізичних осіб.
За січень –грудень поточного року зареєстровано суб»єктів господарювання 124

фізичних та 6 юридичних осіб.

Кількість підприємців у розрахунку на 10 тисяч осіб наявного населення становить 22
одиниць, кількість зайнятих працівників 712 чоловік та кількість найманих працівників
(штатні та позаштатні працівники) – 696 осіб. Рівень зайнятості на малих підприємствах у
відсотковому значенні до кількості населення у працездатному віці становить 3,9.
Працює Дозвільний центр з видачі дозвільних документів. Протягом 12 місяців
звітного року до Дозвільного центру зверталися 366 суб»єктів господарювання, 37 з
яких, отримали інформаційно – консультативні послуги, а також видано 308 дозвільних
документів і 21 ідмовлено.
При райдержадміністрації функціонує «гаряча лінія» за телефоном 2-19-30 з метою
надання інформаційно-консультативних послуг суб’єктам підприємницької діяльності.
Консультації надають спеціалісти управління економіки та розвитку інфраструктури,
державний реєстратор юридичного відділу апарату райдержадміністрації, центру
підтримки та розвитку підприємництва
За січень- грудень 2012 року даним Центром надано 40 консультації з юридичних,
фінансових питань та з питань відкриття власної справи. Взято участь у 10 засіданнях
координаційної ради з питань підприємництва при райдержадміністрації, у роботі робочої
групи по перегляду регуляторних актів, а також засіданні тендерного комітету, комісіях і
нарадах районного центру зайнятості, колегіях райдержадміністрації. З початку 2012
року громадською організацією «Голованіський районний Центр підтримки та розвитку
підприємництва» проведено 3 семінар-наради для суб’єктів підприємницької діяльності за

участі представників структурних підрозділів райдержадміністрації окремих управлінь та
організацій району.
Торговельна мережа в районі і складає 224 об’єкта та 57 ларьків, 27 кафе, бари, 1
Ресторан «Південний Буг»

ресторан та 10 автозаправочних станцій. А в системі СТ «Надія» працює 3 підприємства
торгівлі і 2 громадського харчування.
Згідно програми зайнятості Голованівського району на 2011-2012 роки заплановано
на створення по 400 нових робочих місць.
У 2011 році створено 414 робочих місць (103,5 % до річного завдання).
За січень-жовтень 2012 р. створено 344 робочих місць (86% до річного завдання), з
них за рахунок: працівників у юридичних осіб –137 , залучення до підприємницької
діяльності -86, наймані працівники у фізичних осіб - 121. Ліквідовано 168 робочих місць,
з них за рахунок: працівників у юридичних осіб - 34 , працівників у фізичних осіб-121,
закрито фізичних осіб підприємців –13.
На протязі 2012 року відділом праці здійснено 353 вивчень
дотримання
законодавства з питань праці на підприємствах району, матеріали по 305 суб’єктах,
передано до прокуратури району та 31 до державної територіальної інспекції праці.
Протягом звітного періоду 2012 року робочою групою було здійснені 255
перевірки суб‘єктів підприємницької діяльності щодо наявності трудових договорів між
працівниками і роботодавцями. В ході перевірок виявлено 34 порушень законодавства
про працю ст.24-1 КЗпПУ (неукладення трудових договорів з найманими працівниками),
усунуто порушень – 34.
Середньооблікова кількість штатних працівників 6501 тис.грн. Коефіцієнт варіації
6,4%.
Фонд оплати праці штатних працівників 91532,8 тис.грн
Із загальної кількості громадян з числа шукаючих роботу - працевлаштовані службою
зайнятості 874 осіб, а в 2011 році -1010 чоловік, надано 7710 послуг, направлено на
професійне навчання, підвищення кваліфікації 268 осіб, залучено до громадських робіт
773 осіб.
За січень-жовтень 2012 року 248 осіб з числа безробітних, пройшли підготовку,
перепідготовку та підвищення кваліфікації за професіями, орієнтованими на
самозайнятість (електрозварювальники, слюсар, перукар, 19 трактористи, 19 кухарі) з них

проф. навчання і шляхом стажування,
початківець-5.

курси цільового призначення підприємець –

Роздрібний товарооборот за 9 місяців 2012 року склав усього – 65701,9 тис.грн.,
індекс фізичного обсягу роздрібного товарооботу у % до відповідного періоду в
порівняних цінах попереднього року 121,3%, а у фактичних-126,5%.
Роздрібний товарооборот у розрахунку на одну особу в середньому за місяць
226,01 грн.
Районною робочою групою з координації та контролю на споживчому ринку
району з метою контролю за правильністю формування та застосування цін, а також
дотримання суб’єктами господарювання вимог чинного законодавства з початку року
проведено 5 виїздів та перевірено 46 об’єктів та 4 ринки.
Підприємцям вказано на порушення та встановлено термін для їх усунення.
Проводиться систематично моніторинг цін на продовольчі товари та нафтопродукти
(щоденно, щодекадно) по одних і тих же підприємствах, на одні й ті ж види товарів, що
дає можливість співставляти дані, бачити процеси в динаміці, робити об’єктивні
висновки. Відповідно до вимог чинного законодавства ціни на товари народного
споживання, в тому числі на значну частину продовольчих товарів, формуються у
вільному режимі. В той же час, ціни на продукти харчування, як на найбільш соціально
важливу групу товарів, знаходяться постійно у полі зору.
Всіх підприємців повторно попереджено про граничний рівень торговельної надбавки
відповідно до розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації
від 05.05.2011 року №386-р, а також роз’яснена постанова КМУ від 13.10.2000р №1555
стаття 3 .
Відповідно до законодавства введено граничний рівень торговельної надбавки до
оптової ціни виробника на такі види товарів споживчого вжитку :
-хліб-10%, борошно-10%, макаронні вироби, крупи, цукор, яловичина, свинина, м»ясо,
птиці, ковбасні варені вироби, молоко, олія, масло, яйця курячі – 15%, але без врахування
витрат з їх транспортування.
Протягом 2011-2012 років постійно надавалися оголошення, інформації для суб’єктів
господарювання в районній газеті «Вісник Голованівщини». А саме: «Купуй
Кіровоградське!», «До уваги!», «Підтримай вітчизняного товаровиробника», інформації,
роз’яснення щодо закону України»Про захист прав споживачів, про регулювання цін та
про цінову політику.
Враховуючи вищевикладене, можна сказати, що програма розвитку малого
підприємництва на 2011 -2012 роки знаходилася на постійному контролі у відповідних
структурних підрозділів райдержадміністрації та громадської організації «Голованівський
районний Центр підтримки та розвитку підприємництва».
Так, постійно надаються консультації з питань підприємництва суб»єктам
господарювання, за участю управління економіки та розвитку інфраструктури
райдержадміністрації, спеціалістів громадської організації «Голованівський районний
Центр підтримки та розвитку підприємництва» проводяться семінари – наради, беруться
участі в засіданнях координаційної ради з питань підприємництва, інших робочих груп та
комісій.

